Pressmeddelande 2006-05-03
För omedelbar publicering

Micro Systemation AB (publ) erhåller order om 13 stycken XRY-system
från polisen i Irland .
Micro Systemation har erhållit en order omfattande 13 stycken XRY-system till ett
sammanlagt ordervärde av 575.000 kronor från polisen i Irland.
Ordern innebär att den irländska polisen väljer .XRY som standardlösning för bevissäkring i
mobiltelefoner. Samtliga polisdistrikt kommer att utrustas med .XRY och beställningen
innefattar även utbildning av berörda polismän. Ordern har lagts efter noggrann test och
utvärdering av Micro Systemations produkt.
– Att ett land väljer att direkt utrusta samtliga sina polisdisktrikt med .XRY är återigen ett
erkännande av vår produkts förtjänster, säger VD Joel Bollö i en kommentar. Betydelsen av
kraftfulla verktyg i brottsutredande myndigheters verksamhet ökar i takt med att
brottsligheten blir mer avancerad. Med .XRY blir polisen mer effektiv och kan utnyttja sina
resurser på ett mer verkningsfullt sätt, forsätter Joel Bollö.
För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

2003 lanserade Micro Systemation den egenutvecklade produkten – .XRY. XRY gör det möjligt att snabbt
avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För
brottsutredande myndigheter är XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i
samarbete med svenska polismyndigheter. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY 2.0.
XRY används idag globalt och hanterar fler än 210 mobiltelefonmodeller från alla ledande
mobiltelefontillverkare.

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett välkänt
renommé i de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och SoftNET. Produkterna används idag av ett
stort antal företag i hela världen
Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.
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